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 چکیده
هـاي   صورت فاکتوریل در قالب طرح بلـوك  منظور بررسی کمیت و کیفیت علوفه در کشت مخلوط گلرنگ و گاودانه، این آزمایش به به

انجـام شـد. فـاکتور اول شـامل دو سیسـتم       1393-94ار در دانشکده کشاورزي دانشگاه ارومیه در سال زراعی کامل تصادفی با سه تکر
هاي هرز با استفاده از متاسیسـتوکس و   کاشت پرنهاده (شامل کاربرد کودهاي شیمیایی نیتروژن، فسفر و مبارزه شیمیایی با آفات و علف

ي و بیولوژیک و عدم کاربرد هر نوع ماده شیمیایی) و فاکتور دوم شامل الگوهاي کشـت  نهاده (شامل کاربرد کودهاي گاو گاالنت) و کم
گلرنگ و گاودانه و کشت خالص دو گونه بـود. نتـایج نشـان داد کـه      2:5، 2:4، 2:3، 2:2هاي ردیف مخلوط گلرنگ و گاودانه با نسبت

در سیسـتم   2:4کشت مخلوط برتري داشت. الگوي کشـت   تر و خشک علوفه هر دو گیاه در کشت خالص نسبت به تمام الگوهاي وزن
پرنهاده سبب افزایش درصد پروتئین خام و کاهش میزان فیبر خام در علوفه گلرنگ شد. سیستم کشت پرنهـاده بیشـترین مـاده خشـک     

کلـی،   طوررا بود. بهدرصد) دا 31/16و  38/61درصد) و گاودانه ( 85/11و  86/76هاي محلول را در گلرنگ (قابل هضم و کربوهیدرات
هاي محلول و همچنین باالترین نسـبت برابـري زمـین در     با توجه به اینکه در علوفه گاودانه بیشترین میزان پروتئین خام و کربوهیدرات

دست آمد؛ بنابراین الگوي کشت دو ردیف گلرنگ همراه با پـنج ردیـف    به 87/1نهاده به میزان  و در سیستم کشت کم 2:5الگوي کشت 
 شود. عنوان برترین الگو و سیستم کشت در ارتباط با صفات ذکر شده، توصیه می گاودانه به

 سیستم کاشت، کود آلی، نسبت برابري زمین، وزن تر و خشک علوفه. پروتئین خام،  ها: واژه کلید
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 مقدمه. 1
تولید ارقـام پرمحصـول، اسـتفاده از کودهـاي شـیمیایی و      

باشـند کـه سـبب     الب سبز میکش دستاورد انقسموم آفت
 ،افزایش قابل توجه تولید محصوالت کشاورزي شده اسـت 

ولی از سوي دیگر کاهش تنوع زیسـتی، زوال منـابع آب و   
خاك و همچنین مصرف هر چـه بیشـتر انـرژي فسـیلی را     

تـوان سیسـتم   همراه داشته است. این روند کـه آن را مـی   به
زیادي نیـز   نامید، مشکالت زیست محیطی 1کشت پر نهاده

به همراه داشت که سبب طرح موضوع کشاورزي پایـدار و  
 . ]41[ارگانیک شد 

در کشاورزي پرنهاده جهت افزایش سطح تولید و بازده 
هاي پیشرفته، میـزان  محصول، عالوه بر به کارگیري فناوري

گذاري در واحد سطح زمین و گیاه زراعی نیز زیـاد  سرمایه
بـر  نهاده  و کمورزي ارگانیک هاي کشاسیستم. اما ]6[است 

هاي خـارج  پایه مدیریت اکوسیستم استوار است و به نهاده
ي اخیــر،  طــی چنــد دهــه. ]14[ نداز مزرعــه وابســته نیســت

رویکــرد جامعــه جهــانی بــه ســمت کشــاورزي پایــدار در 
شـیمیایی و   هـاي مختلـف   راستاي کاهش استفاده از نهـاده 

اي  اهمیت ویـژه  همچنین کاربرد کودهاي زیستی و دامی از
در افــزایش تولیــد محصــول و حفــظ حاصــلخیزي خــاك 

 . ]11[برخوردار بوده است 
در تامین نیازهاي روزافزون جمعیت در حال رشد، بـه  

هاي نوین علمـی ضـروري اسـت. بـر ایـن       گیري روش کار
هاي کشـاورزي بایـد مـورد بـازنگري      اساس مدیریت نظام

ی شـوند کـه   هـاي نـوینی طراحـ    جدي قرار بگیرد و نظـام 
ها پایـداري دراز مـدت و در عـین حـال حفـظ       اولویت آن

  .]39[تولید در کوتاه مدت باشد 
هاي کشـاورزي   ترین سیستم کشت مخلوط یکی از مهم

قابل اجرا است که از نظر تنوع محصول تولیدي و افـزایش  
سود حاصـل در واحـد سـطح و زمـان از اهمیـت خاصـی       

یش محصول در کشت . علت افزا]31و 45[برخوردار است 
                                                           
1. High-input 

هاي کشاورزي پایدار بـه حسـاب    مخلوط که یکی از مولفه
رود، استفاده بیشتر و بهتر از عوامل محیطـی ماننـد آب،    می

مواد غذایی و نور است. در کشت مخلوط جامعه گیاهی در 
تر زمین را پوشانده و بـدین ترتیـب جـذب یـا      زمانی کوتاه

ی را افـزایش و  کارائی استفاده از تشعشـع و عناصـر غـذائ   
هـاي   . از ویژگـی ]23[دهد  جمعیت علف هرز را کاهش می

تـوان بـه    اي مـی  این سیستم کشت در تولید گیاهان علوفـه 
ثبات محصول، صـرفه جـویی در وقـت و انـرژي، کـاهش      

دست آوردن یـک   فرسایش، افزایش حاصلخیزي خاك و به
 . ]35[ترکیب متعادل در جیره غذایی دام اشاره کرد 

کیفیت علوفه و سودمندي آن بستگی بـه نـوع   کمیت و 
هـاي  ها دارد. براي توسعه سیسـتم  گیاه انتخابی و نسبت آن

هــاي زراعــی بــا  تولیــد پایــدار غــذا، بــه ویــژه در سیســتم
هاي خارجی، کشت مخلوط گیاهـان   محدودیت ورود نهاده

 گلرنگ. ]21[روند ها بسیار مهم به شمار میروغنی با لگوم

(Carthamus tinctorius L.)    کاسـنی  گیاهی اسـت از تیـرة
)Asteraceae(      که عالوه بـر استحصـال روغـن و خـواص

عنـوان علوفـه دام    توانـد بـه  داروئی، ارقام بدون خار آن می
گلرنگ بومی ایران است، ولـی در   مورد استفاده قرار گیرد.

. ]12[شـود  حال حاضر در بیشتر نقـاط جهـان کشـت مـی    
معـادل   2010ن در سـال  زیر کشت گلرنـگ در جهـا   سطح

کیلوگرم در هکتار  823هکتار و میانگین تولید آن  772705
هکتار با متوسط تولیـد   740و سطح زیر کشت آن در ایران 

گلرنـگ   .]25[کیلوگرم در هکتار گزارش شده اسـت   635
دلیل مقاومت باال به شوري و خشکی و پتانسـیل بـاالئی    به

باشـد.   ایران مناسب می براي شرایط عنوان علوفه دارد که به
مانـد و  از مزایاي علوفه این گیاه این است که سبز باقی می

اي باالي خـود را حفـظ   در شرایط خشکی نیز ارزش تغذیه
کند و اگر تا زمان گلدهی برداشت شـود بـراي احشـام     می

ــود  در آزمایشــی  .]30[ بســیار خــوش خــوراك خواهــد ب
صـورت سـیالژ    پتانسیل باالي گلرنگ جهت تولید علوفه به

 گاودانـه . ]1[در اثر کاربرد کود نیتروژن گزارش شده است 



 نهاده ت پرنهاده و کمهاي کش و گاودانه در سیستم کمی وکیفی علوفه گلرنگ هاي تأثیر الگوهاي کشت مخلوط بر برخی ویژگی

 
 1396تابستان   2شماره   19دوره 

447

ــخ  ــک تل ــا ماش ــت از   (.Vicia ervillia L)ی ــاهی اس  گی
از دانه و علوفـه آن   . ت که منشاء آن مدیترانه استبقوال تیره
عنوان غذاي دام استفاده شده و در اصالح و حفاظت خاك  به

ن یـک گیـاه فرامـوش    و امروزه از آن به عنـوا  نیز موثر است
بـه  اگر گاودانه که  . گزارش شده است]24[شود شده یاد می

به دلیـل بـاقی گذاشـتن    صورت کشت مخلوط استفاده شود 
داراي اثـرات  ازت اضافی براي محصوالت فصل زراعی بعد 

در  .]24[د بعدي خواهـد بـو   گیاهانمفیدي بر روي خاك و 
ــوالف و    ــوط ی ــت مخل ــابی کش ــدف ارزی ــا ه ــی ب  آزمایش

درصد ماشـک   55اي گزارش شد که نسبت خوشهگل ماشک
، عملکـرد علوفـه   کـم  نهـاده  درصد یوالف بـا کـاربرد   45و 

به کشت خـالص یـوالف و ماشـک تولیـد     باالتري را نسبت 
تاکنون تحقیقات زیادي در رابطه با تاثیر کشـت   .]29[کردند 

مخلوط بر بهبود کیفیت علوفـه انجـام شـده اسـت. افـزایش      
 ]37[سـاله  لوفه در کشت مخلوط جو و یونجه یـک کیفیت ع

 باشد.از جمله این مطالعات می ]40[و ذرت و باقال 
هـا در  اي و نقـش آن با توجه به اهمیـت گیاهـان علوفـه   

هـاي دامـی و همچنـین اهمیـت     تغذیه دام و تولید فـرآورده 
و نبود اطالعات کـافی  هاي کشاورزي پایدار سیستم گسترش

هـاي   گلرنگ و گاودانه تحت سیستم در مورد کشت مخلوط
، هـدف از انجـام پـژوهش حاضـر،     نهاده کمکشت پرنهاده و 
هـاي مختلـف    هاي کشت مذکور و آرایش تعیین تأثیر سیستم

کشت مخلوط بر کیفیت و کمیت علوفـه گلرنـگ و گاودانـه    
 باشد. می در شرایط آب و هوایی ارومیه

 ها. مواد و روش2
تی گـروه زراعـت دانشـکده    این تحقیق در مزرعـه تحقیقـا  

کشاورزي دانشگاه ارومیه واقع در پردیس نازلو بـا عـرض   
 45ثانیــه و طــول جغرافیــایی  32درجــه و  37جغرافیــایی 

متر از سـطح دریـا در سـال     1320ثانیه و ارتفاع  5درجه و 
اجرا شد. متوسط دماي ماهیانه و میـزان   1393- 94زراعی 

یسـه آن بـا میـانگین    بارندگی در زمان اجراي تحقیـق و مقا 
 ) آورده شده است.1بلند مدت در جدول (

زمین مورد کشت در پاییز سال قبل به وسـیله گـاوآهن   
سـازي زمـین در    دار شخم زده شد. عملیـات آمـاده  برگردان

سـاز صـورت گرفـت. بـذور     اوایل بهار با دیسک و ردیف
گلرنگ (رقم گلدشت) و بذور گاودانه از مرکـز تحقیقـات   

 صـورت فاکتوریـل   آزمایش بهکرج تهیه شدند.  نهال و بذر
اجـرا   تکـرار  سـه هاي کامل تصادفی در بر پایه طرح بلوك

پرنهـاده و  . تیمارهاي آزمایش شامل دو سیستم کشـت  شد
هـاي کـاربردي در    و شش الگوي کشت بود. نهادهنهاده  کم

. در انـد  ) آورده شـده 2هر دو سیسـتم کشـت در جـدول (   
زمان با کاشـت  هاي شیمیایی همسیستم کشت پرنهاده، کود

ر ومتـري زیـر بـذ    سـانتی  5-10 صورت نواري در فاصله هب
 کودهاي مصـرفی ، نهاده کشت کمدر سیستم ند. استفاده شد

ــامل ــود  ش ــاويک ــین و    گ ــتی نیتروکس ــاي زیس و کوده
ـ بیوفسفات بودند  صـورت بـذر مـال     هکه کودهاي زیستی ب

 .)2(جدول  استفاده شدند
 

 

 1393ه حرارت ماهیانه و بارندگی سال زراعی متوسط درج .1جدول

 شهریور مرداد تیر خرداد اردیبهشت فروردین اسفند بهمن دي آذر آبان مهر 
             1393سال 

میانگین دما (درجه 
 گراد) سانتی

3/11 4/4 2/2 5/2- 8/0 8 6/12 3/17 8/22 8/25 25 1/20 

 2/3 3/0 0 2/2 4/50 8/21 2/48 6/1 32 5/11 6/28 5/147 متر) بارندگی (میلی
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 نهاده هاي کشت پرنهاده و کم هاي مصرفی در سیستم نهاده .2جدول 

 سیستم کشت ها نهاده
 نهاده کم پرنهاده 

 گاو آهن برگرداندار، عمیات شخم
 دیسک و ردیف ساز

 گاو آهن برگرداندار
 و ردیف ساز

 - لولر تسطیح
 - 120 اوره (کیلوگرم در هکتار)

 - 90 رفسفات تریپلسوپ
 30 - کود گاوي (تن در هکتار)

 بذرمال - )Azospirillum lipoferum and Azotobacter chroococcum(نیتروکسین
 (Bacillus lentus and Pseudomonas putida) بذرمال - بیوفسفات 

 - †2-2 متاسیستوکس (لیتر در هکتار)
 دستیوجین  †2-2 کش گاالنت (لیتر در هکتار) علف

 باشد. اولین عدد نشان دهنده تعداد دفعات کاربرد و عدد دوم نشانگر مقدار کاربرد می †
 

 هاي کشت هاي فیزیکوشیمیایی خاك بر اساس سیستم ویژگی .3جدول 

 نهاده سیستم کم سیستم پرنهاده 
 54/0 67/0 (dS/m)شوري 

 لوم رسی لوم رسی بافت خاك
 pH( 21/7 06/7(  اسیدیته
 22/1 94/0 کربن آلی درصد

 102/0 094/0 درصد نیتروژن
 6/8 6/7 گرم در گیلوگرم) فسفر (میلی
 480 395 گرم در گیلوگرم) پتاسیم (میلی
 32 32 درصد رس

 37 37 درصد سیلت
 31 31 درصد شن

 
سه هفته قبل از کاشت، کـود  نهاده  کمدر سیستم کشت 

ك براي هر دو دامی به خاك اضافه گردید و سپس آنالیز خا
 ).3سیستم کشت انجام شد (جدول 

هاي کشت مخلوط شامل دو ردیـف گلرنـگ بـا     الگوي

، 2:4، 2:3، 2:2ترتیـب   ردیـف گاودانـه (بـه    5و  4، 3تعداد 
) و کشت خـالص گلرنـگ و کشـت خـالص گاودانـه      2:5

هاي کشـت در گلرنـگ نـیم متـر و در      بودند. فاصله ردیف
ین، طول ردیف بـراي هـر   متر بود. همچن سانتی 25گاودانه 



 نهاده ت پرنهاده و کمهاي کش و گاودانه در سیستم کمی وکیفی علوفه گلرنگ هاي تأثیر الگوهاي کشت مخلوط بر برخی ویژگی

 
 1396تابستان   2شماره   19دوره 

449

صورت ثابت پنج متر در نظر گرفته شد و فاصـله   دو گیاه به
 10و  15دو بوته گلرنگ و گاودانه روي ردیف به ترتیـب  

ها یک متـر و   متر در نظر گرفته شد. فاصله بین کرت سانتی
متر در نظر گرفته شد. کاشـت گاودانـه و    5/1ها  فاصله بلوك

 انجام شد. 93اردیبهشت ماه سال  25و  6گلرنگ به ترتیب در 
بــار روز یــک 9آبیــاري بــر اســاس عــرف منطقــه هــر 

صورت غرقابی انجام گرفت. در تمام مراحل رشد، مبارزه  به
صـورت   هـاي هـرز در سیسـتم کشـت پرنهـاده بـه      با علف

کـش  کـش گاالنـت (علـف    پاشی حفاظت شده با علـف  سم
دو لیتـر   سیستمیک و انتخابی جهت مبارزه با قیاق به میزان

در هکتار به تعداد دو دفعه در مرحله چهار تـا پـنج برگـی    
وجین دستی صورت گرفت. نهاده  کمعلف هرز) و در نظام 

براي مبارزه با آفت مگس گلرنگ در سیستم کشت پرنهاده 
از متاسیستوکس (دو لیتر در هکتار) استفاده شد و در نظـام  

 ). 2د (جدول از هیچ نوع سموم شیمایی استفاده نشنهاده  کم

برداري جهت تعیین عملکرد تر و خشـک علوفـه    نمونه
روز پس از کاشت) و در  52دهی ( گاودانه در ابتداي غالف

روز پس از کاشـت)   50گلرنگ قبل از خشبی شدن ساقه (
انجام شد که وزن تر بالفاصله پـس از برداشـت یادداشـت    

 70ها در آون با دماي  شد و براي تعیین وزن خشک، نمونه
سـاعت قـرار داده شـدند و     72مـدت   گراد بـه  درجه سانتی

 سپس با ترازوي دقیق توزین شدند.

گرم از علوفـه بـه طـور     50جهت تعیین کیفیت علوفه، 
ــی  ــک دو میل ــور از ال ــل آســیاب و پــس از عب ــري،  کام مت

خصوصیات کیفی شامل درصد مـاده خشـک قابـل هضـم     
)DMD1  ) درصد پـروتئین خـام ،(CP2  ي )، درصـد فیبرهـا

هاي خنثـی   )، و شوینده3ADFنامحلول در شوینده اسیدي (
)4NDF) درصــــد خاکســــتر کــــل ،(ASH5 درصــــد ،(

                                                           
1 Dry Matter Digestibility 
2 Crude Protein 
3 Acid Detergent Fiber 
4 Neutral Detergent Fiber  
5 Total Ash  

) و درصـد فیبـر   6WSCهاي محلـول در آب (  کربوهیدرات
سنج مادون قرمز نزدیک  ) به وسیله دستگاه طیف7CFخام (

)NIR8ها و مراتـع   )، در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات جنگل
جزئیات روش کالیبره کردن دستگاه  گیري شد. کشور اندازه

NIR گیري صـفات بـا روش جعفـري و همکـاران      و اندازه
ها، بـا اسـتفاده از نـرم     . تجزیه و تحلیل داده]28[انجام شد 

انجــام گرفــت. همچنــین، بــراي مقایســه  SAS 9.1افــزار 
ها از روش دانکن در سـطح احتمـال یـک درصـد      میانگین

علوفـه تحـت الگوهـاي     استفاده شد. براي مقایسه عملکرد
 مختلف کشت مخلوط، از نسبت برابري زمین استفاده شد.

 

 . نتایج و بحث3
 . وزن تر و خشک علوفه3.1

ها و الگوهـاي   طبق نتایج تجزیه واریانس اثر متقابل سیستم
کشت به کار برده شده بر وزن تر و خشک علوفه گلرنـگ  

 انگیننتـایج مقایسـه میـ    دار بود.% معنی1در سطح احتمال 
کشت خالص گلرنگ در سیستم پرنهاده با تولید نشان داد که 

تـن علوفـه خشـک بـا      01/2تن در هکتار علوفـه تـر و    12
دار با سایر تیمارها، بیشترین عملکرد علوفـه را   اختالف معنی

 2:5داشت و کمترین میزان علوفه تر متعلق به الگوي کشـت  
در واقـع، وزن   .تن در هکتار بـود  21/9نهاده با  در سیستم کم

درصـد بیشـتر از    33/8تر علوفه گلرنگ در سیسـتم پرنهـاده   
در مورد علوفه خشک نیز کمترین مقدار  بودنهاده  کمسیستم 

نهاده بود که تفاوت  در سیستم کم 2:5متعلق به الگوي کشت 
در  2:5نهـاده و   سیسـتم کـم   2:4داري با الگوي کشـت   معنی

 ).4 سیستم پرنهاده نداشت (جدول
ها و الگوهاي  تایج تجزیه واریانس نشان داد که سیستمن

طور جداگانه بر وزن تر و خشـک علوفـه    کشت مخلوط به
دار داشتند. طبق نتایج % اثر معنی1گاودانه در سطح احتمال 

                                                           
6 Water Soluble Carbohydrates 
7 Crude Fiber  
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تـن   13/7مقایسه میانگین گاودانه، سیستم کشت پرنهاده با 
تـن در هکتـار علوفـه خشـک      15/2در هکتار علوفه تر و 

کـه در   طـوري  نهاده برتـري داشـت، بـه    ت به سیستم کمنسب
درصد  25/23و وزن خشک  24/25سیستم پرنهاده وزن تر 

). از بـین الگوهـاي   5نهاده بود (جـدول   بیشتر از سیستم کم
تـن در   24/2و  09/7ترتیـب بـا    کشت نیز کشت خالص به

هکتار علوفه تـر و خشـک بیشـترین مقـدار را داشـت کـه       
ــا ســایر ــاوت آن ب ــی تف ــا معن ــود (جــدول  الگوه ). 6دار ب

کلی مبناي تغییـرات عملکـرد در الگوهـاي مختلـف      طور به
ــی  ــوط م ــت مخل ــتالف   کش ــود اخ ــه وج ــد در نتیج توان

مرفولوژیک مانند ارتفاع بوته و حجـم گیـاه و یـا اخـتالف     
فیزیولوژیک مانند الگوي رشد (محدود یا نامحدود)، طـول  

هـا   ین گونـه اخـتالف  دوره رشد و نظایر آن باشد. هر قدر ا
بیشتر باشد احتمال افـزایش عملکـرد در الگوهـاي کشـت     

 .]18[بیشتر است 

باال بودن عملکرد علوفه در الگـوي کشـت خـالص در    
مقایسه با الگوهاي کشت مخلوط ممکن است به دلیل بـاال  

اي گلرنگ با گاودانـه در مقایسـه بـا     بودن رقابت بین گونه
آزمایشی که بر روي کشـت  اي باشد. در  رقابت درون گونه

اي، ماشـک  مخلوط بقوالت یکسـاله (خلـر، نخـود علوفـه    
اي و ماشک مجاري) با جو انجـام شـد گـزارش    خوشه گل

گردید که بیشترین عملکرد علوفـه خشـک جـو از کشـت     
. همچنــین طــی ]17[خــالص جــو بــه دســت آمــده اســت 

اي گــزارش شــده کــه ذرت در کشــت مخلــوط بــا  مطالعــه
اي، لوبیا و گاودانه) خوشهرسیم، ماشک گلها (شبدر ب لگوم

اي و گاودانـه علوفـه خشـک     به ویژه ماشـک گـل خوشـه   
تري در مقایسه با کشت خالص دارا بود که به دلیل رشد  کم

سریع این گیاهان در مقایسه با ذرت و افزایش رقابت برون 
 .]8[اي در مراحل اولیه رشد ذرت بود  گونه

 

 ها و الگوهاي کشت مخلوط بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه اثر متقابل سیستم .4جدول 
 گاودانه گلرنگ  

الگوي  سیستم
 کشت

وزن تر 
علوفه 
(تن در 
 هکتار)

وزن 
خشک 
علوفه 
(تن در 
 هکتار)

پروتئین 
خام 

 (درصد)

فیبر خام 
 (درصد)

فیبرهاي 
نامحلول در 

شوینده خنثی 
 (درصد)

پروتئین 
 خام

 (درصد)

  هاي  دراتکربوهی
 محلول در آب

 (درصد)

فیبرهاي 
نامحلول در 

اسید 
 (درصد)

 
 

 پرنهاده

12a 01/2 خالص a 39/24 b 97/18 bcd 32/46 de 16/23 a 52/15 b 42/39 cd 

2:2 91/10 b 81/1 b 65/26 a 3/18 d 14/49 a 26/22 ab 61/15 ab 29/40 bcd 

2:3 66/10 c 77/1 b 19/24 b 28/19 bcd 81/47 abcd 56/22 ab 14/16 ab 71/40 bcd 

2:4 98/9 d 67/1 c 28/27 a 05/18 d 21/48 ab 59/23 a 75/15 ab 09/42 ab 

2:5 45/9 e 58/1 e 22/25 b 05/18 d 31/47 bcde 34/20 c 31/16 a 19/41 abc 

 
 
 نهاده کم

52/10 خالص c 76/1 b 86/23 b 7/18 cd 48/46 cde 76/20 bc 16/16 ab 25/39 d 

2:2 01/10 d 67/1 c 18/24 b 16/20 ab 65/46 bcde 78/21 abc 73/15 ab 61/42 a 

2:3 91/9 d 66/1 cd 45/24 b 81/19 bc 11/46 e 71/21 abc 63/15 ab 68/40 bcd 

2:4 48/9 e 6/1 de 04/22 c 23/21 a 91/47 abcd 08/23 a 25/16 ab 36/40 bcd 

2:5 21/9 f 54/1 e 84/23 b 44/21 a 04/48 abc 93/22 a 61/15 ab 88/40 abcd 

 .داري ندارند اراي حداقل یک حرف مشابه طبق آزمون دانکن اختالف معنیهاي د در مورد هر صفت، میانگین
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 هاي کشت مخلوط بر برخی صفات کمی و کیفی گلرنگ و گاودانه اثر ساده سیستم .5جدول 

 گاودانه  گلرنگ

ماده خشک 
قابل هضم 

 (درصد)

 هاي کربوهیدرات
 محلول در آب

 (درصد)

فیبرهاي نامحلول 
 (درصد)در اسید 

 وزن تر
علوفه (تن 
 در هکتار)

وزن 
خشک 

علوفه (تن 
 در هکتار)

ماده خشک 
قابل هضم 

 (درصد)

خاکستر 
 (درصد)

 فیبر خام (درصد)

86/76a 85/11a 68/24a 13/7a 15/2a 38/61a 75/10a 01/27a 

37/75b 05/11b 81/23b 33/5b 65/1b 79/60b 08/10b 5/26b 
 داري ندارند. حرف مشابه طبق آزمون دانکن اختالف معنی هاي داراي حداقل یک در مورد هر صفت، میانگین

 
  (CP). پروتئین خام3.2

ها و الگوهـاي  طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر متقابل سیستم
کشت مخلوط بـر درصـد پـروتئین گلرنـگ و گاودانـه در      

ها نشـان داد   دار بود. مقایسه میانگین% معنی1سطح احتمال 
خام علوفـه گلرنـگ در الگـوي     که بیشترین میزان پروتئین

و  28/27سیسـتم پرنهـاده بـه ترتیـب بـا       2:2و  2:4کشت 
داري بـا سـایر   درصد به دست آمد که تفاوت معنی 65/26

 2:3الگوهاي کشت داشت ولی بین الگوي کشت خـالص،  
داري وجود نداشت در سیستم کم نهاده تفاوت معنی 2:5و 

 2:5و  2:3، 2:2نیز بین الگوي خالص و الگوهـاي مخلـوط   
داري وجـود نداشـت. کمتـرین    از نظر آماري تفاوت معنـی 
درصـد از الگـوي کشـت     04/22پروتئین خام نیز به مقدار 

). بـا  4نهاده حاصل شد (جـدول  در سیستم کم 2:4مخلوط 
که بین الگوي کشت خالص و برخی الگوهـاي  توجه به این

یـل  دل داري وجود نداشت. احتمـاالً بـه  مخلوط تفاوت معنی
عدم تأثیر کشت مخلوط بر درصـد پـروتئین خـام گلرنـگ     
است. اما، بیشتر بودن این صفت در سیستم پرنهاده ممکـن  

دلیـل کـاربرد کودهـاي نیتـروژن و فسـفر باشــد.       اسـت بـه  
واسطه اینکه نیتروژن در ساختار پـروتئین نقـش اساسـی     به

دارد؛ لذا باال بودن میزان پـروتئین خـام علوفـه گلرنـگ در     
نهـاده   کـم الگوهاي سیستم کشت پرنهاده نسـبت بـه   برخی 

ــیمیایی اوره    ــود ش ــتفاده از ک ــت اس ــه عل ممکــن اســت ب
 ) در سیستم کشت پرنهاده باشد. 2(جدول

تغییرات میزان پروتئین خـام در علوفـه گاودانـه رونـدي     
هـاي   متفاوت نسبت به علوفـه گلرنـگ در ارتبـاط بـا تیمـار     

 34/20میـزان آن (  آزمایش نشان داد، به طوري کـه کمتـرین  
و در سیسـتم کشـت پرنهـاده     2:5درصد) از الگـوي کشـت   

در  2:3و  2:2دسـت آمـد کـه بـا الگـوي کشـت خـالص،         به
داري نداشـت. سـایر الگوهـاي    نهاده تفاوت معنـی سیستم کم

نهاده  بـه لحـاظ    کشت در هر دو سیستم کشت پرنهاده و کم
داري ت معنـی تأثیر بر میزان پروتئین خام علوفه گاودانه تفاو

دهنـده   نداشتند و در یک گروه آماري قرار گرفتند کـه نشـان  
عدم تأثیر الگوهاي کشت بر درصد پـروتئین گاودانـه اسـت    

هـا   ها ترکیبات آلی متشکل از آمینواسـید  ). پروتئین4(جدول 
هـاي حیـاتی و    باشند که اجزاي مهم تشکیل دهنده ارگـان  می

ص مهـم در محتـواي   ها هستند. پروتئین خام یک شاخ آنزیم
اي اسـت کـه در ارزیـابی ارزش غـذایی      پروتئین گیاه علوفه

بسیار داراي اهمیت است و معیار نهایی کیفیت علوفه اسـت  
. احتماالً قدرت تثبیت کنندگی نیتروژن در گیاه گاودانـه  ]38[

و یا عدم کودپذیري باالي این گیاه نسبت به گلرنـگ سـبب   
لوفـه ایـن گیـاه در هـر دو     شده که میزان پروتئین خـام در ع 

در اغلـب   نهاده رونـدي یکسـان   سیستم کاشت پرنهاده و کم
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تثبیت جائی که گاودانه در الگوهاي کشت داشته باشد. از آن
نیتروژن گیاهی خودکفاست، افزودن کود در سیسـتم پرنهـاده   

 هاي کشت ایجاد نکرده است.سیستم تفاوت چندانی در
یـک شـاخص مهـم در    با توجه به اینکه پروتئین خـام  

اي اسـت، افـزایش آن در اثـر     محتواي پروتئین گیاه علوفـه 
شـود.   کشت مخلوط باعث افزایش ارزش غذایی علوفه می

پروتئین خـام گاودانـه تحـت تـأثیر کشـت مخلـوط قـرار        
نگرفت، ولی گیاه گلرنگ در کشت با گاودانه پروتئین خام 

دلیل ایـن   بیشتري داشت. این افزایش در پروتئین احتماالً به
است که گلرنگ در رقابـت بـر گاودانـه برتـري دارد و در     
کشت مخلوط نیتروژن و فسفر بیشـتري نسـبت بـه کشـت     

گیـرد. در ایـن راسـتا در    خالص در اختیار گلرنگ قرار مـی 
اي یـک سـاله    آزمایشی روي کشت مخلوط بقوالت علوفـه 

اي و ماشـک  خوشـه  اي، ماشـک گـل  (خلر، نخـود علوفـه  
نخـود   1بـه   3و گـزارش شـده کـه نسـبت     مجاري) با جـ 

اي به جو بیشترین درصد پروتئین خـام را در جـو را    علوفه
. همچنین، گزارش شده که کشـت مخلـوط   ]17[تولید کرد 

اي بیشترین عملکرد پروتئین خام  ذرت با ماشک گل خوشه
. افزایش پروتئین خام در اثر کاربرد کود کامل ]9[را داشت 

ارزن مرواریـدي و لوبیـا قرمـز     شیمیائی در کشت مخلـوط 
گزارش شده است. همچنـین، کشـت مخلـوط نیـز باعـث      
افزایش پروتئین خام ارزن شد ولـی لوبیـا قرمـز در کشـت     

 .]7[خالص پروتئین خام باالتري داشت 
 

  (DMD) . ماده خشک قابل هضم3.3
هـاي کشـت بـر درصـد     طبق نتایج تجزیه واریانس، سیستم

% اثـر  1در سـطح احتمـال   ماده خشک قابل هضم گلرنـگ  
هـا و الگوهـاي کشـت نیـز بـر      دار داشت. اثر سیسـتم معنی

ترتیـب در سـطح    درصد ماده خشک قابل هضم گاودانه بـه 
دار بود. نتایج مقایسه میانگین نشـان  % معنی1% و 5احتمال 

نهـاده   داد که سیستم کشت پرنهاده در مقایسه با سیستم کـم 

قابـل هضـم علوفـه     داراي بیشترین تأثیر بـر مـاده خشـک   
) بـود؛ کـه طبـق    38/61درصد) و گاودانه ( 86/76گلرنگ (

نتایج، علوفه گلرنگ ماده خشک قابل هضم بیشتري نسبت 
به گاودانه داشت. علوفه گلرنگ در سیستم کشـت پرنهـاده   

درصد ماده خشک قابل  96/0درصد و علوفه گاودانه  93/1
 ). 5ول نهاده داشت (جد هضم بیشتري نسبت به سیستم کم

میزان ماده خشک قابل هضم علوفه گلرنگ تحت تأثیر 
هاي کشت قرار نگرفت، ولی در گاودانه کشت خالص  الگو

درصـد بیشـترین مقـدار را داشـت کـه بـا سـایر         07/62با 
داري داشـت، سـایر الگوهـاي    الگوهاي کشت تفاوت معنی

). 6داري نداشتند (جـدول  کشت مخلوط هیچ تفاوت معنی
بل هضم، بخشی از علوفه است کـه در یـک   ماده خشک قا

سطح مشخص از مصرف آن بـه وسـیله حیوانـات جـذب     
. ماده خشک قابل هضم، معموال نشان دهنـده  ]28[شود  می

و ارتبـاط مسـتقیمی    ]22[باشد  انرژي قابل هضم علوفه می
با میزان انرژي و سایر مواد مغذي قابل دریافت بـه وسـیله   

کـه قابلیـت هضـم مـاده      . گـزارش شـده  ]42[احشام دارد 
درصـد باشـد بـراي احشـام      50خشک علوفه اگـر بـاالي   

. قابلیـت هضـم علوفـه بـه مقـدار      ]2[تواند مفید باشـد   می
محتویات داخل سلول نسبت به دیواره سلولی بستگی دارد 

ــدرات    ــز از کربوهی ــلول نی ــل س ــات داخ ــا و  و محتوی ه
ل هاي محلول که قابلیت هضم باالیی دارنـد تشـکی   پروتئین

اي از قبیل کود نیتـروژن   شده است. عوامل محیطی و تغذیه
بر قابلیت هضم علوفه تـأثیر دارنـد و بـا کـاربرد کودهـاي      

هاي محلول در داخل سلول افزایش یافته  نیتروژنه، پروتئین
شـود.   و باعث افزایش درصد ماده خشک قابـل هضـم مـی   

گزارش شده که مصرف کود نیتروژن باعـث افـزایش مـاده    
. ]10[ابـل هضـم علوفـه در ذرت شـیرین گردیـد      خشک ق

اي نشان داده شد که در کشت مخلوط  همچنین، طی مطالعه
اي، بیشترین مـاده خشـک قابـل هضـم      جو و خردل علوفه

 .]20[اي بود متعلق به الگوي کشت خالص خردل علوفه
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 )WSCهاي محلول در آب ( . کربوهیدرات3.4
کشت به تنهایی بـر  هاي طبق نتایج تجزیه واریانس، سیستم

گلرنـگ در سـطح   هاي محلول در آب  کربوهیدراتدرصد 
دار داشت. نتایج مقایسه میانگین نشـان  % اثر معنی1احتمال 

درصد و بـا تفـاوت    85/11داد که سیستم کشت پرنهاده با 
نهاده بیشترین تأثیر را بر این شاخص  دار با سیستم کم معنی

قـدار آن در کشـت   کیفی علوفه گلرنگ داشت. در واقـع، م 
نهـاده بـود    درصد بیشتر از سیستم کشت کـم  75/6پرنهاده، 
 ). 5(جدول 

هـا  نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل سیستم
هاي محلول در  کربوهیدراتو الگوهاي کشت نیز بر درصد 

دار بـود.  % داراي اثـر معنـی  5گاودانه در سطح احتمال آب 
در  2:5داد کـه الگـوي کشـت     نتایج مقایسه میانگین نشـان 

درصـد بیشـترین کربوهیـدرات     31/16سیستم پرنهـاده بـا   
درصد بیشتر از کشت خالص در  84/4محلول را داشت که 

همان سیستم بود، ولـی بـا بقیـه الگوهـاي کشـت چـه در       
داري نداشـت   سیستم پرنهاده چه ارگانیـک اخـتالف معنـی   

اتی هــاي محلــول در آب ترکیبــ ). کربوهیــدرات4(جــدول 
تواننـد در آب حـل و اسـتخراج شـوند. ایـن       هستند که می
هـا و   سـاکارید  هـا شـامل مونوسـاکاریدها، دي    کربوهیدرات

ــی  ــی پل ــره  بعض ــاکاریدهاي زنجی ــا   س ــاه و عموم اي کوت
اي اصـلی کربوهیـدرات در    هاست که منبع ذخیـره  فروکتان
هـاي محلـول    کربوهیدرات ]. 38[هاي پاییزه هستند  گراس

ي مورد نیاز گیاه را در زمانی که به دالیلی نیاز در آب، انرژ
گیاه از طریق فتوسنتز تامین نشود، مانند رشد مجدد پس از 
ریزش برگ، بهبود پس از دوره خشکسالی و پایداري گیـاه  

ــی   ــأمین م ــتان ت ــل زمس ــی فص ــد  ط ــات . ]27[کنن محتوی
ـ    هـاي محلـول در آب مـی    کربوهیدرات ثیر أتوانـد تحـت ت

ـ مانند مقدار مصرف کـود   عملکردهاي مدیریتی ه و نیتروژن
واقع با تأمین عناصر مـورد   در .برداري قرار گیردنحوه بهره

نیاز گیاه طی فصل رشد، شرایط براي فتوسنتز فـراهم و در  

. ]35[کنـد   هـا افـزایش پیـدا مـی     نهایت میزان کربوهیدرات
عنوان مثال، با کـاربرد فسـفر سوبسـتراي بیشـتري بـراي       به

شـود و مـواد فتوسـنتزي بیشـتري بـه       اهم مـی سنتز قند فـر 
کـه   ]32[شـود   ها اختصـاص داده مـی   ساخت کربوهیدرات

هاي محلول در علوفه گلرنگ  تواند افزایش کربوهیدرات می
کشت شده در سیستم کشت پرنهاده را توجیه کند. گزارش 

کیلوگرم در هکتار فسفر باعـث   100و  150شده که کاربرد 
ترتیـب بـه    محلـول تریتیکالـه بـه    هاي افزایش کربوهیدرات

. در مطالعه دیگـري  ]16[درصد شد  62/18و  68/18میزان 
که بر روي کیفیت علوفه تاج خـروس زراعـی انجـام شـد     
مشاهده شد که کاربرد کود نیتروژن باعث افـزایش درصـد   

 .]5[شود هاي محلول میکربوهیدرات
 

در شـوینده خنثـی    . درصد فیبرهاي نـامحلول  3.5
)NDF ( ) و اسیدADF( 

ها و الگوهـاي  طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر متقابل سیستم
هاي خنثی کشت نیز بر درصد فیبرهاي نامحلول در شوینده

دار بـود.  % داراي اثـر معنـی  5در گلرنگ در سطح احتمـال  
نتایج مقایسه میانگین نشان داد که در علوفه گلرنگ، الگوي 

درصـد کمتـرین    11/46نهـاده بـا   در سیستم کشت کم 2:3
درصد فیبرهاي نامحلول در شوینده خنثی را داشـت، ولـی   

پرنهـاده   2:5داري با الگوهاي کشت خالص و  تفاوت معنی
). همچنـین،  4نهـاده نداشـت (جـدول     کـم  2:2و خالص و 

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوهـاي کشـت بـر    
اودانـه  هاي خنثـی در گ درصد فیبرهاي نامحلول در شوینده

ــال  ــی1در ســطح احتم ــر معن ــود. مقایســه % داراي اث دار ب
 62/41ها نشان داد کـه الگـوي کشـت خـالص بـا      میانگین

درصد کمترین میزان فیبرهاي نامحلول در شوینده خنثی را 
داري نداشـت  تفـاوت معنـی   2:5داشت که با الگوي کشت 

 ). 6(جدول 
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 کیفی علوفه گلرنگ و گاودانه اثر الگوهاي کشت بر برخی صفات کمی و .6جدول 

 گاودانه گلرنگ 

 خاکستر (درصد) الگوي کشت
وزن تر علوفه 
 (تن در هکتار)

وزن خشک 
علوفه (تن در 

 هکتار)

ماده خشک 
قابل هضم 

 (درصد)

فیبر خام 
 (درصد)

فیبرهاي نامحلول در 
 (درصد)شوینده خنثی 

86/12 خالص a 09/7 a 24/2 a 07/62 a 82/26 abc 62/41 c 

2:2 49/12 ab 33/5 e 59/1 c 86/60 b 2/26 c 21/43 ab 

2:3 56/12 ab 73/5 d 83/1 b 4/60 b 3/27 a 13/44 a 

2:4 21/12 b 3/6 c 85/1 b 59/60 b 46/26 bc 25/44 a 

2:5 01/12 b 7/6 b 99/1 b 54/60 b 27ab 76/42 bc 

 ري ندارند.دا هاي داراي حداقل یک حرف مشابه طبق آزمون دانکن اختالف معنی در مورد هر صفت، میانگین
 

هـاي  نتایج تجزیه واریـانس نشـان داد کـه اثـر سیسـتم     
هـاي اسـیدي   کشت بر درصد فیبرهاي نامحلول در شوینده

دار بـود.  % داراي اثـر معنـی  5در گلرنگ در سطح احتمـال  
طبق نتایج مقایسه میانگین، علوفه گلرنـگ کشـت شـده در    

ه داري بـا سیسـتم پرنهـاد    نهاده با تفـاوت معنـی  سیستم کم
 ).5را داشت (جدول  ADFدرصد) کمترین درصد  81/23(

هـا و  طبق نتایج تجزیـه واریـانس، اثـر متقابـل سیسـتم     
ــامحلول در    ــاي ن ــر درصــد فیبره ــز ب الگوهــاي کشــت نی

% اثــر 5هــاي اســیدي گاودانــه در ســطح احتمــال  شــوینده
هـا نشـان داد کـه الگـوي     دار داشت. مقابسه میـانگین  معنی

درصد کمتـرین   25/39نهاده با  کشت خالص در سیستم کم
 2:3و  2:2داشت که با الگوي کشت خـالص،   ADFمقدار 

ــاي   ــاده و الگوه ــتم پرنه ــتم  2:5و  2:4، 2:3در سیس سیس
). فیبرهـاي  4داري نداشـت (جـدول   ارگانیک تفاوت معنی

، باقیمانده علوفه بعـد از   (NDF)نامحلول در شوینده خنثی
اجـزاي   شـامل  NDFجوشاندن در شـوینده خنثـی اسـت.    

ها است. این  هاي سلولی گیاه به غیر از بعضی پکتین دیواره
شاخص یک برآورد نزدیک از کل ترکیبات فیبري خـوراك  

سـلولز، لیگنـین، سـیلیس، تـانن و      دام از قبیل سلولز، همی

سلولز، سلولز و لیگنین بخش عمده فیبـر   کوتین است. همی
اسـتحکام و   دهنـده  دهند، چرا کـه نشـان   علوفه را نشان می

ــه جــز   ــن س ــاه اســت و ای ــایتی در رشــد گی  ءنقــش حم
رونـد. فیبرهـاي    هاي ساختاري بـه شـمار مـی    کربوهیدرات

) اجزاي فیبـري غیـر قابـل هضـم     ADFنامحلول در اسید (
علوفه شامل لیگنـین، سـلولز، سـیلیس و اشـکال نـامحلول      

باال قابلیت هضم کمتـري   ADFباشند. علوفه با  نیتروژن می
ــه ع ــا نســبت ب ــه ب ــایین دارد. طــی آنالیزهــاي  ADFلوف پ

ــگاهی،  ــه ADFآزمایش ــاندن نمون ــول  از جوش ــا در محل ه
و  NDFجایی کـه  . از آن]38[ماند  شوینده اسیدي به جا می

ADF دهد، کیفیت و ارزش غذائی  قابلیت هضم را نشان می
تـوان   می ].20[نسبت معکوس دارد  NDFو ADFعلوفه با 

ه پایین بودن این دو شـاخص در  نتیجه گرفت که با توجه ب
نهـاده، کیفیـت و    کشت خـالص گاودانـه و در سیسـتم کـم    

ارزش غذایی علوفه گاودانـه در کشـت خـالص و سیسـتم     
نهاده بیشتر بود، از طرفی شاید عدم سایه انـدازي کـافی    کم

هاي گاودانه در الگوهاي مختلـف کشـت   گلرنگ روي بوته
دانه شـود. گلرنـگ   مخلوط نتوانسته باعث بهبود کیفیت گاو

ترین سطح  پایین 2:3نهاده و الگوي کشت  نیز در سیستم کم
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NDF     و کیفیت بهتري نسبت به سیسـتم پرنهـاده داشـت و
ADF  نهـاده در گلرنـگ مقـدار کمتـري      نیز در سیستم کـم

نسبت به سیستم کشت پرنهاده داشـت. گـزارش شـده کـه     
و  NDFو ADFزیسـتی باعـث کـاهش     مصـرف کودهـاي  

 زش غذایی علوفـه سـورگم و ذرت شـده اسـت    افزایش ار
 .]36و  3[

 
 )ASH( . خاکستر3.6

نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر الگوهـاي کشـت بـر    
دار % داراي معنی5درصد خاکستر گلرنگ در سطح احتمال 

بود. مقایسه میانگین نشان داد که مقدار خاکستر در علوفـه  
در  2:3و  2:2هاي کشت  گلرنگ در کشت خالص و الگوي

که کمترین میـزان آن   یک گروه آماري قرار گرفتند. درحالی
حاصل شـد   2:5و  2:4در علوفه گلرنگ از الگوهاي کشت 

). گـزارش شـده کـه در کشـت مخلـوط جـو و       6(جدول 
خردل، کشت خالص جو درصد خاکستر بیشتري نسبت به 

. همچنــین، نتــایج تجزیــه ]20[الگوهــاي مخلــوط داشــت 
هاي کشت بر درصد خاکسـتر  اد که سیستمواریانس نشان د

ــه در ســطح احتمــال  ــر معنــی1گاودان ــود. % داراي اث دار ب
بیشترین میزان خاکستر علوفـه گاودانـه در سیسـتم کشـت     

که میـزان آن   طوري دست آمد. به درصد به 75/10پرنهاده با 
 ). 5نهاده بود (جدول  درصد بیشتر از سیستم کم 23/6

واد معدنی در گیاه است. هر چه خاکستر بیانگر میزان م
معدنی بیشتري در  بیشتر باشد گیاه مواددر علوفه  آنمیزان 

لذا ارزش غذایی علوفـه بـراي دام    ؛دهد اختیار دام قرار می
استفاده از کودهاي شیمیایی در سیستم  ].38[ شود بیشتر می

کشت پرنهاده احتمـاالً سـبب افـزایش میـزان خاکسـتر در      
سیستم کشت پرنهـاده شـده اسـت، زیـرا      علوفه گاودانه در

هـاي   گزارش شده که افزودن کود نیتـروژن جـذب کـاتیون   
پتاسیم، سدیم، کلسـیم و منیـزیم و همچنـین کـود فسـفره      

دهد که  هاي گیاه را افزایش می مقدار فسفر موجود در بافت

سبب افزایش رشد رویشی گیاه و رشد بیشـتر ریشـه و در   
شـود کـه در    توسط گیاه می نتیجه جذب بیشتر مواد معدنی

. گزارش شـده  ]19[یابد  نتیجه، خاکستر گیاه نیز افزایش می
که کودهاي نیتروژن و فسـفر باعـث افـزایش خاکسـتر در     

 . ]4[علوفه گلرنگ شده است 
 

 )CF. فیبر خام (3.7
ها و الگوهـاي  طبق نتایج تجزیه واریانس، اثر متقابل سیستم

% 1در سـطح احتمـال    کشت نیز بر درصد فیبر خام گلرنگ
دار بود. نتایج نشان داد کـه تمـام الگوهـاي    داراي اثر معنی

کشت خالص و مخلوط در سیستم پرنهـاده در یـک گـروه    
ها با الگوي خالص سیسـتم  آماري قرار داشتند و تفاوت آن

دار نبود. در واقع سیستم پرنهاده فیبـر خـام را   نهاده معنیکم
این سیستم هـیچ تفـاوت    کاهش داد، اما الگوهاي کشت در

). گــزارش شــده کــه 4داري نشــان ندادنــد (جــدول معنــی
درصد در اثـر   5/22کمترین مقدار فیبر خام شبدر به میزان 

کاربرد کودهاي شیمیائی نسبت به کودهاي زیستی حاصـل  
. نتــایج تجزیــه واریــانس نشــان داد کــه ]13[شــده اســت 

صد فیبـر  ها و الگوهاي کشت به طور جداگانه بر درسیستم
دار داشتند. % داراي اثر معنی5خام گاودانه در سطح احتمال 

درصـد و بـا اخـتالف     5/26نهاده  نیز بـا   سیستم کشت کم
داري با سیستم کشـت پرنهـاده، بیشـترین تـأثیر را در      معنی

). همچنین، 5کاهش فیبر خام علوفه گاودانه داشت (جدول 
 2:2لگوي کشـت  کمترین مقدار فیبر خام علوفه گاودانه از ا

داري با الگوي کشت خالص و دست آمد که تفاوت معنیبه
 ). 6مخلوط نداشت (جدول  2:4

گیري فیبـر خـام علوفـه، روشـی بـراي تفکیـک        اندازه
ها به اجزاي قابـل هضـم و غیـر قابـل هضـم       کربوهیدرات

باشد. فیبر خام شامل کلیه مواد غیر قابـل هضـم علوفـه     می
. اگر محتـواي  ]38[و لیگنین است سلولز  مانند سلولز، همی

فیبر خام باال باشد محتواي انرژي علوفه پایین خواهد بـود،  
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بـه عنـوان یـک     زیرا فیبر خام غیرقابل هضم است. فیبرخام
هاي غیر  آنالیز استاندارد براي اجزاي فیبري یا کربوهیدرات

رود. اگرچه بعضی از این مـواد   قابل هضم علوفه به کار می
هاي شکمبه قابل هضم  وسیله میکروارگانیسم تا حدودي به

. کشت مخلوط شبدر و ریحان کمترین مقـدار  ]38[هستند 
 .]13[فیبر خام را نسبت به کشت خالص نشان داده است 

 
  (LER) . نسبت برابري زمین3.8

اطالعات مربوط به نسبت برابـري زمـین بـراي وزن تـر و     
هـا و   خشک علوفه گلرنگ و گاودانه تحـت تـأثیر سیسـتم   

 ) آمده است.7الگوهاي مختلف کاشت در جدول (
مزیت کشت مخلوط در رابطه با عملکرد علوفه نسـبت  
به کشت خالص هر گیاه، با نسبت برایـري زمـین بـاالتر از    

شود. با این حـال ممکـن اسـت در بعضـی      یک معرفی می
مواقع عملکرد مخلوط کمتر از کشت خالص دو گیاه باشد. 

سبت برابري بـاالي یـک کـارایی کشـت     با توجه به اینکه ن
دهد، باال بودن این شـاخص در تمـامی    مخلوط را نشان می

ها نشان دهنده کارائی باالي کشت مخلوط نسبت بـه   نسبت
کشت خالص هست. نتایج نشان داد که در تمـام الگوهـاي   

). در 7کشت نسبت برابري زمین باالتر از یک بود (جدول 
فه، باالترین نسـبت برابـري   ارتباط با وزن تر و خشک علو

نهـاده   و در سیسـتم کشـت کـم    2:5زمین در الگوي کشت 
دست آمد، به طوري که در این سیستم کشت با افـزایش   به

هاي کشـت گاودانـه در کنـار گلرنـگ نسـبت       تعداد ردیف
برابري زمین روندي افزایشی در ارتباط با وزن تر و خشک 

زایش احتمـاالً بـه   علوفه هر دو گیاه نشان داد. علت این افـ 
دلیل نقش مثبت گاودانـه بـه عنـوان گیـاهی تثبیـت کننـده       

باشد. بنابراین، اگر شاخص نسـبت   نیتروژن در کنار گلرنگ 
برابري زمین را به عنوان یک سنجه مناسب در نظر بگیـریم  

نهاده مناسب  در سیستم کشت کم 2:5الگوي کشت مخلوط 
نسبت برابـري  ). گزارش شده که 7رسد (جدول به نظر می

بـود   85/1سـاله،   زمین در کشت مخلوط جو و یونجه یـک 
. در آزمایشی نشان داده شد که کشت مخلوط ذرت و ]15[

 98/1تـا   45/1پنبه باعث افزایش نسبت برابري زمین بـین  
نیز در  51/1. افزایش نسبت برابري زمین به میزان ]33[شد 

. نسـبت  ]34[کشت مخلـوط ذرت و نخـود گـزارش شـد     
نیز در کشت مخلوط ذرت  60/1تا  20/1ابري زمین بین بر

و سیب زمینی نیز که نشـان دهنـده کـارائی بیشـتر کشـت      
باشـد نیـز توسـط    مخلوط در مقایسه با کشت خـالص مـی  

 . ]26[محققین ارائه شده است 
نتایج تحقیقات نشان داده است کـه برتـري اکولوژیـک    

شـد اسـت.   کشت مخلوط، نتیجه استفاده کارآمد از منـابع ر 
اجزاي مخلوط ممکن است از نظر اسـتفاده از منـابع رشـد    

که بـا هـم کاشـته شـوند      تفاوت داشته باشند و در صورتی
تري از منابع موجود نسبت به کشت جداگانـه   استفاده موثر

خواهند داشت. به عبارت دیگر برتري بیولوژیـک زراعـت   
اي  مخلوط به کشت خالص وقتی است که رقابت بین گونه

اي کمتر باشـد  اي منابع رشد نسبت به رقابت درون گونهبر
ها شدید نباشد کشت مخلوط بر  . اگر رقابت بین گونه]44[

 .]43[تک کشتی برتري دارد 
 

 گیري   . نتیجه4
کمی و کیفی علوفه گلرنـگ   هاي نتایج نشان داد که ویژگی

هـاي کشـت قـرار     و گاودانه، تحت تأثیر الگوهـا و سیسـتم  
کشت پرنهاده بر ماده خشک قابل هضم هر  گرفتند. سیستم

هاي محلول علوفه گلرنگ  دو گیاه و بر درصد کربوهیدرات
تـر و خشـک و میـزان خاکسـتر علوفـه       و همچنین بر وزن

نهـاده نیـز از    گاودانه تأثیر مثبت داشت. سیستم کشـت کـم  
طریق کاهش درصد فیبرهاي نـامحلول در شـوینده خنثـی و    

 ایش کیفیت علوفه هر دو گیاه شد.اسید و فیبر خام سبب افز
صفات مورد ارزیابی در علوفه هر دو گیاه در ارتباط بـا  
تیمارهاي آزمایشـی رونـدي متفـاوت را نشـان دادنـد؛ بـه       



 نهاده ت پرنهاده و کمهاي کش و گاودانه در سیستم کمی وکیفی علوفه گلرنگ هاي تأثیر الگوهاي کشت مخلوط بر برخی ویژگی

 
 1396تابستان   2شماره   19دوره 

457

میـزان خاکسـتر گلرنـگ     2:2طوري که در الگـوي کشـت   
افزایش، ولی میـزان فیبـر خـام در گاودانـه کـاهش یافـت.       

ه خشک قابل هضم میزان ماد2:3همچنین، در الگوي کشت 
در گاودانه افزایش نشان داد. میـزان فیبرهـاي نـامحلول در    

 2:5شــوینده خنثــی در علوفــه گاودانــه در الگــوي کشــت 
طورکلی بیشترین میزان نسبت برابري زمین  کاهش یافت. به
تر و خشک علوفه هر دو گیـاه در الگـوي    در ارتباط با وزن

آمد، لـذا بـا    دستنهاده به و در سیستم کشت کم 2:5کشت 
هـاي   توجه به افزایش میزان پـروتئین خـام و کربوهیـدرات   

هـر دو گیـاه،    LERمحلول در علوفه گاودانه و بـاال بـودن   
نهاده، به عنـوان   و تحت سیستم کشت کم 2:5الگوي کشت 

 و اقتصادي درآمد افزایش برايبهترین الگو و سیستم کشت 
اي کــاهش مصــرف کودهــاز زمــین و  اســتفاده وري بهــره

 گردد. شیمیایی پیشنهاد می
 

 در کشت مخلوط گلرنگ و گاودانه) LERنسبت برابري زمین (بر  ها و الگوهاي مختلف کشت سیستماثر  .7جدول 

 الگوهاي کشت سیستم کشت 
  2:2 2:3 2:4 2:5 

 73/1 71/1 72/1 7/1 پرنهاده وزن تر علوفه
 84/1 82/1 73/1 68/1 نهاده کم

 68/1 69/1 74/1 62/1 رنهادهپ وزن خشک علوفه
 87/1 8/1 81/1 75/1 نهاده کم

 
 منابع

ح، یوسـف الهـی م و ریاسـی    احراري ا، فتحی نسـري م  .1
) تاثیر افزودن کود نیتروژن و پلی اتیلن گلیکول بر 1392(

ترکیب شیمیائی و قابلیت هضم علوفه و سیالژ گلرنـگ.  
 .  73 -90): 2(23هاي علوم دامی. نشریه پژوهش

کیفیت علوفـه و نیـاز روزانـه دام    ) 1388(ارزانــی ح  .2
چــاپ اول. انتشــارات دانشــگاه . چــرا کننــده از مرتــع

 صفحه 354 .تهران تهران،

اسحقی سردرود س ن، نصراهللا زاده ص و باقري پیروز ا  .3
کاربرد کودهاي زیستی و شیمیایی بر برخی  تأثیر )1393(

شاورزي دانش ک. اي صفات کمی و کیفی سورگوم علوفه
 .45-56): 1(24 .و تولید پایدار

) 1393اصغرزاده ف، فتحی نسري م ح و بهدانی م ع ( .4
بررسی تأثیر کودهاي نیتروژن و فسفر بر ارزش غذایی 

): 4(45. علـوم دامـی ایــران  . گلرنـگ  الژعلوفـه و سـی  
384-375 . 

) اثـر تـراکم   1394انصاري اردلی س و آقاعلیخانی م ( .5
ن بر عملکرد و کیفیت علوفـه  بوته و مقدار کود نیتروژ
).  .Amaranthus cruentus Lتـاج خـروس زراعـی (   

 . 35 -45): 1(7مجله علوم زراعی ایران. 

هـاي کشـاورزي.   ) اکولـوژي بـوم نظـام   1386( بند اآیینه .6
 صفحه. 374انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز. 

م. نیــک ستوســلی ا، قنبــري ا، رمضــان د و موســوي .7
هاي کمی اثر کودهاي آلی و شیمیائی بر ویژگی. 1389

) و .Panicum miliaceum Lو کیفی ارزن مرواریدي (
ــز (  ــا قرم ــت .Phaseulus vulgaris Lلوبی ) در کش

هـاي  مخلوط. اکوفیزیولوژي گیاهـان زراعـی و علـف   
 . 1 -16): 15(4هرز. 
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جوانمرد ع، دباغ محمدي نسب ع، جوانشیر ع، مقدم م  .8
 -) اثـر کشـت مخلـوط ذرت   1391و جانمحمدي ح (

لگوم بر برخی صفات کمی و کیفی علوفه ذرت. دانش 
 . 137-151): 3( 22کشاورزي و تولید پایدار. 

جوانمرد ع، دباغ محمدي نسب ع، جوانشیر ع، مقـدم   .9
) 1392م، جانمحمدي ح، نصـیري ي و شـکاري، ف (  

ارزیابی برخی ویژگیهاي زراعی، فیزیولوژیکی و کیفی 
مخلوط ذرت با چند لگوم بـه عنـوان    علوفه در کشت
): 2(23. دانش کشاورزي و تولید پایدار. کشت دوگانه

18-1 . 

سطوح مختلـف   تأثیر) 1393حبیبی ص و مجیدیان م ( .10
کود شیمیایی نیتروژن و ورمی کمپوست بر عملکـرد و  
کیفیت ذرت شیرین هیبرید چـیس. تولیـد و فـرآوري    

 . 15-25): 11(4محصوالت زراعی و باغی. 

حمیدي ا، قالونـد ا، دهقـان شـعار م،  ملکـوتی م ج،      .11
ــان ر (  ــغرزاده ا، چوکـ ــاربرد  ) 1385اصـ ــرات کـ اثـ

عملکـرد  بـر    (PGPR)  هاي محرك رشد گیـاه  باکتري
 .16-22): 1(70. پژوهش و سازندگی . اي ذرت علوفه

 )شـناخت تولیـد و مصـرف   (گلرنـگ   )1378(ا  زینلی .12
طبیعـی   چاپ اول، دانشگاه علـوم کشـاورزي و منـابع   

 صفحه. 144، گرگان. گرگان

. 1392ر و پوربابـایی اع.  چـی م خانی س، چـایی صفی .13
مطالعه اثر منابع کودي نیتروژن (شیمیائی، بیولوژیکی و 
تلفیقی) بر خصوصـیات کمـی و کیفـی علوفـه شـبدر      

)Trifolium alexandrinum  ــا ــوط ب ) در کشــت مخل
). مجلـه علـوم زراعـی    Ocimum basilicumریحـان ( 

 . 237 -248): 2(44ان. ایر

ــداللهی س ( .14 ــداز توســعه  1378عب ) بررســی چشــم ان
هـاي  کشاورزي ارگانیک در ایـران. موسسـه پـژوهش   

ــور   برنامــه ریــزي و اقتصــاد کشــاورزي. مــدیریت ام

 صفحه.   51هاي تحقیقاتی.پردازش یافته

چی م ر، قالونـد ا، شـعبانی ق،    زاده ح ر، چائی عشقی .15
) 1386زاده ع ( ی ه و پـاپی نژاد ا، رئیس عزیزي خ، ترك

بر عملکرد و میـزان پـروتئین    طبررسی و کشت مخلو
سـاله و جـو در شـرایط دیـم. پـژوهش و       یونجه یـک 

 .102-112): 1(75سازندگی در زراعت و باغبانی. 

ــادي س م ج، ربیعــی م و   .16 کریمــی پاشــاکی ش، میره
) بررسی اثـر سـطوح مختلـف    1391شهدي کومله ع (

ـ    ر عملکـرد و صـفات کیفـی    تنش نیتـروژن و فسـفر ب
تریتیکاله به عنـوان کشـت دوم در اراضـی شـالیزاري     

هـاي   گیالن. تولیـد گیاهـان زراعـی در شـرایط تـنش     
 . 27-38):4(4محیطی. 

ارزیــابی عملکــرد علوفــه  )1392( المعــی هروانــی ج .17
ــاي    ــت و شــاخص ه ــام، رقاب ــروتئین خ خشــک و پ

اي  سودمندي در کشت مخلوط گیاهان بقوالت علوفـه
ساله بـا جو در شرایط دیم استان زنجان. به زراعی یکـ

  .169-183): 2(29-2. نهال و بذر

زراعت مخلوط. انتشارات دانشگاه ) 1373(مظاهري د  .18
 صفحه. 262، تهران. تهران

کلسـیم فسـفر منیـزیم و     )1386نجارنژاد مشـهدي و (  .19
پرتـو واقعـه : دانـش    هاي متابولیک. انتشـارات   بیماري
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